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In dit eerste deel van 'Wat is Permacultuur', legt Maddy Harland de ethische principes van 

permacultuur uit: koester de aarde, koester de mensen en deel de weelde. 

  

Permacultuur is vooral een hulpmiddel voor het bedenken en ontwerpen van koolstofarme,            

zeer productieve systemen, maar haar invloed kan zeer doordringend zijn! Wat kan beginnen             

als een reis naar een leven met een meer ecologisch evenwichtige levensstijl, kan veel              

dieper gaan en zelfs ons wereldbeeld transformeren en ons gedrag radicaal veranderen. Dit             

is het inspirerende karakter van permacultuur. Het is een manier om ons allemaal dieper te               

verbinden met natuurlijke patronen en natuurlijke wijsheid en met het praktisch toepassen            

van dat begrip in ons dagelijks leven. 

  

 

  

Het vakgebied Permacultuur Ontwerp is gebaseerd op het observeren van wat natuurlijke            

systemen doorstaan, het vaststellen van eenvoudige maar effectieve principes, en deze           

principes te gebruiken om de natuur na te bootsen in alles wat we ontwerpen. Dit kunnen                

tuinen, boerderijen, gebouwen, bossen, gemeenschappen, bedrijven, en zelfs steden zijn.          

Permacultuur gaat in wezen over het creëren van positieve relaties tussen de individuele             

elementen en ervoor te zorgen dat energie wordt gevangen in een system, in plaats van de                

energie te verliezen of te verspillen. De toepassing daarvan is slechts zo beperkt als onze               

verbeelding. 
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Permacultuur is niet alleen een groene manier van leven of een leidend ethisch systeem, het               

is een manier van ontwerpen met behulp van de principes van de natuur als model; om deze                 

te 'buigen' in zoveel mogelijk vruchtbare, zelfstandige, productieve landschappen en          

gemeenschappen. Dat is de definitie van permacultuur en het is uniek, effectief en krachtig.              

Waarin permacultuur als ontwerpsysteem zich onderscheidt van de rest, is zijn vermogen om             

het intellect te integreren met ethiek. Het kan ons leren om te 'denken' met het hart en om                  

dan te reageren met het hoofd. Door de combinatie van pragmatiek met filosofie, kunnen we               

een grotere synthese creëren. 

  

De drie ethische principes zijn: koester de aarde, koester de mensen en deel de weelde. Ze                

zijn niet exclusief voor permacultuur en zijn afgeleid uit de gemeenschappelijke kenmerken            

van de vele wereldbeelden en overtuigingen. Ze worden daarom door velen wereldwijd            

gedeeld. Wat permacultuur doet, is ze expliciet maken binnen een ontwerpproces; ze te             

verwijderen uit het rijk van de filosofie en hen praktisch te wortelen in het leven van                

iedereen. Dit verandert het denken in het doen. Het is hun gezamenlijke aanwezigheid in              

een ontwerp dat een radicaal vermogen heeft voor ecologische en sociale transformatie. 

  

Koester de aarde 
Stel je de bedenkers van permacultuur eens voor, Bill Mollison en David Holmgren, die in het                

jaar 1970 de verwoestende effecten van een gematigde Europese landbouw op de            

kwetsbare bodem van het oude Antipodische landschap zien. Net als stofkommen van            

Oklahoma in de jaren 30, heeft de buitenlandse landbouw het vermogen om een delicaat              

gebalanceerde ecologie om te zetten in een woestijn. Hun initiële reactie was om een              

permanente landbouwmethode te ontwerpen met bomen en andere vaste planten in alle            

niches, van boomtop tot aan de bodembedekker eronder. De grond wordt niet bewerkt zodat              

zijn eigen robuuste micro-ecologie zich kan ontwikkelen. Sleutel daartoe is dat het land             

bio-divers en stabiel moet zijn voor toekomstige generaties. 

  

Deze ethiek van koester de aarde was de basis van Permacultuur Ontwerp, maar het moest               

ook groeien en door dringen in alle aspecten van permacultuur... Hoe kunnen we een              

biologische land- of tuinbouw voeren en onze landschappen zodanig beheren dat ze zich vele              

generaties lang handhaven aan de ene kant en dan goederen gebruiken van industrieën die              

op ecologisch schadelijke manieren worden beheerd aan de andere kant? Het heeft geen zin              

om een biologische tuin te ontwerpen en dan een benzineslurpende auto te kopen of een               

huis van beton en staal te bouwen, als we lokale materialen kunnen gebruiken met minder               

ingebedde energie. 

  

De oorspronkelijke visie van de zorg voor alle levende en niet levende organismen is              

uitgegroeid tot een zodanig diepgaande en uitgebreide kennis van het principe koester de             

aarde, dat het veel beslissingen omvat; van de kleren die we dragen en de goederen die we                 

kopen tot de materialen die we gebruiken voor onze doe-het-zelf projecten. Hoewel we niet              

allemaal ons eigen huis kunnen bouwen of ons eigen voedsel kunnen kweken, kunnen we              
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wel keuzes maken over wat en hoe we consumeren en sparen. De sleutel daartoe is het                

inzicht dat ongeveer één derde van onze ecologische voetafdruk wordt bepaald door het             

voedsel dat we kopen, dus zelfs het kweken van een kleine hoeveelheid voedsel in een               

buurttuin of containertuin kan een verschil maken. Permacultuur gaat over het maken van             

een verschil. 

  

Koester de mensen 
Fundamenteel voor permacultuur is het concept van permanente cultuur. Hoe kunnen we            

een permacultuur ontwikkelen als onze mensen verbruiksartikelen zijn, niet verzorgd zijn, en            

uitgesloten zijn? Koester de mensen vraagt om vervulling van onze basisbehoeften zoals            

voeding, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid en gezonde sociale relaties. Oprechte         

zorg voor de mensen kan niet exclusief zijn in gemeenschapszin; er kunnen geen elites zijn:               

geen regering der rijken of door slechts enkelen, alle leden van de gemeenschap moeten in               

aanmerking worden genomen. Het is een mondiale ethiek van Fairtrade en intelligente            

ondersteuning onder alle mensen, zowel in binnen als buitenland. 

  

  

  

Op kleinere manieren; in onze steden en dorpen, kunnen we allemaal profiteren van de              

verdieping van de gemeenschapskoppelingen. Ik kan bijvoorbeeld niet over alle          

vaardigheden beschikken om al mijn eten te laten groeien of mijn huis ecologisch te              

renoveren, maar door de ontwikkeling van goede netwerken kan ik mijn capaciteit om meer              

duurzaam en meer zelfredzaam te leven uitbreiden. Dit is een gedecentraliseerde,           

democratische visie op een maatschappelijke transformatie waar grassroots initiatieven         

zoals de Transition Towns beweging kan brengen door te plannen voor een koolstofarme             

'energie daling' op gemeenschapsniveau. Er is geen tijd meer om te wachten op de centrale               

overheid om op te treden, of eventueel te reageren. 
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Deel de weelde 
Het laatste ethische principe verbindt de eerste twee ethische principes. Het erkent dat we              

maar één aarde hebben en dat we die moeten delen met alle levende wezens en alle                

toekomstige generaties. Het heeft geen enkele zin een duurzame familie-eenheid,          

gemeenschap of natie op te zetten, terwijl anderen wegkwijnen zonder schoon water,            

schone lucht, voedsel, onderdak, zinvol werk en sociale contacten. Omdat het           

geïndustrialiseerde Noorden de natuurlijk hulpbronnen van tenminste drie planeten aarde          

verbruikt en een groot deel van het Zuiden wegkwijnt in armoede, is deel de weelde een                

erkenning van deze verschrikkelijke onbalans en een oproep om het verbruik (in het             

bijzonder van natuurlijke hulpbronnen) in het Noorden beperken. 

  

 

  

Permacultuur verwerpt fundamenteel het industriële groeimodel van het mondiale Noorden          

in de kern van haar ethiek en streeft in het ontwerp naar eerlijker en rechtvaardiger               

systemen die rekening houden met de grenzen van de middelen van de planeet en de               

behoeften van alle levende organismen. Ofschoon deze ethische principes uit de           

permacultuur meer zijn als morele waarden of gedragscodes, zijn ze op zichzelf niet genoeg.              

We hebben de ethische principes van permacultuur nodig als een reeks algemeen geldende             

richtlijnen die kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van duurzame systemen. Anders            

wordt permacultuur slechts een lifestyle keuze binnen een bestaand en onhoudbaar           

systeem. Deze principes kunnen inherent zijn aan elk permacultuur ontwerp, in elk klimaat             

en op elke schaal. Ze zijn afgeleid van de doordachte observatie van de natuur en van eerder                 

werk van ecologen, landschapsarchitecten en milieuwetenschappen… 

 

 

Bron: http://www.permaculture.co.uk/articles/what-permaculture-part-1-ethics 
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